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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian 

Menurut pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:3)24 mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. Metode kulatatif ini diambil karena peneliti menilai metode ini paling 

tepat untuk memenuhi tujuan penelitian dan dapat mendeskripsikan secara lebih 

dalam tentang strategi dari perusahaan media cetak Jawa Pos Radar Malang dalam 

mempertahankan eksistensinya di era cybermedia. Jenis penelitian yang digunakan 

peneliti adalah wawancara dan observasi.  

Jenis penelitian ini dipilih peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih 

memahami tentang apa saja strategi perusahaan media cetak Jawa Pos Radar 

Malang dengan mengumpulkan data  yang ada dan data yang diperoleh tersebut 

akan diinterpretasikan peneliti ke dalam bentuk kata – kata dan bahasa yang logis. 

3.2 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah individu yang dijadikan sebagai sumber 

informasi yang dibutuhkan dala proses pengumpulan data dalam penelitian 

kualitatif yang disebut informan. Dalam penelitian ini, informan dipilih penulis 

dengan meotde purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan 

                                                           
24 Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya 

Offset, Bandung 
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secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, 

pemilihan informan didasarkan kriteria dengan urutan sebagai berikut : 

a. Direktur perusahaan  

b. Manager perusahaan 

c. Pimpinan redaksi perusahaan 

d. Manager bagian iklan 

e. Manager bagian pemasaran 

Kriteria tersebut ditentukan oleh penulis dipilih sedemikian rupa karena 

mampu memberikan informasi berupa data yang dibutuhkan dalam penelitian yang 

dilakukan penulis. Berdasarkan kriteria tersebut, maka penulis mendapati informan 

yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain : 

a. Direktur Jawa Pos Radar Malang 

b. General Manager Jawa Pos Radar Malang 

c. Pimpinan Redaksi Jawa Pos Radar Malang 

d. Manager Divisi Iklan 

e. Manager Divisi Pemasaran 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. 

Penentuan lokasi ini jelas berkaitan dengan penelitian kualitatif yang bersifat 

penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini adalah kantor pusat Jawa Pos Radar 

Malang dengan subyek dari peniltian ini adalah direktur dan karyawan dari 

perusahaan media cetak Jawa Pos Radar Malang. 
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3.4 Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Premier 

Wawancara mendalam (indepth interview). Dalam penelitian ini 

bentuk wawancara mendalam dengan alasan bahwa peneliti perlu 

memfokuskan permasalahan sesuai dengan rumusan masalah. 

Wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pedoman wawancara 

yang telah ditetapkan. 

b. Data Sekunder 

Observasi dilakukan pada hasil cetakan, rubrik Koran dan proses 

pembuatan berita di dalam redaksi. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dimaksudkan merupakan sumber data yang 

digunakan untuk melengkapi penelitian, gambar (foto), dan karya-

karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses 

penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisisi data 

deskriptif untuk menjelaskan berita acara atau masalah di dalam perusahaan media 

cetak Jawa Pos Radar Malang dalam memepertahankan eksistensinya.  
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Menurut Miles dan Huberman (dalam Ulber Silalahi,2010:339) dalam 

kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi25 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman (Ulber Silalahi, 2010:340)26 

Keterangan : 

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Setelah data terkumpul, langkah yang harus dilakukan peneliti adalah 

memilih data yang diperlukan dan mengeliminasi data yang tidak 

diperlukan guna melakukan penyederhanaan dan memfokuskan data 

yang terkumpul di lapangan. Reduksi data dilakukan secara terus 

menerus selama proses pengumpulan data kualitatif berlangsung. 

                                                           
25 Ulber Silalahi,2010, Metode Penelitian Social, PT Refika Aditama, hlm. 339 

26 Ibid., hlm 340 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Data yang dikumpulkan dan telah melalui proses reduksi, kemudian 

disajikan dalam bentuk teks naratif, cara ini digunakan karena data 

yang terkumpul berupa kata – kata akan dikembangkan menjadi 

sebuah deskripsi informasi yang tersusun untuk menarik sebuah 

kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti juga mempertimbangkan relevansi 

dengan perumusan masalah agar hasil yang diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and 

Verification) 

Bagian terpenting dalam penelitian dengan menggunakan metode 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Dalam proses ini, peneliti 

melakukan proses verifikasi dari proses dan data yang ada melalui 

pencarian makna yang muncul selama penelitian berlangsung. Faktor 

peneliti juga berpengaruh besar dalam penarikan kesimpulan ini, 

sehingga kesimpulan yang didapatkan berupa kesimpulan yang 

objektif dan sesuai. 

Pada saat melakukan wawancar peneliti telah melakukan analisis data, 

sehingga jika jawaban yang diperoleh kurang memuaskan atau belum memenuhi 

kebutuhan data, maka peneliti akan menyampaikan pertanyaan – pertanyaan lebih 

lanjut sampai peneliti mendapatkan jawaban yang memuaskan, relevan dan lebih 

mendalam tentang fenomena yang diteliti. 
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 Menurut Nasution (dalam Sugiono, 2009)27 analisis telah dilakukan mulai 

dari sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan 

berlangsung terus menerus selama penelitian hingga penulisan hasil dari penelitian. 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitain ini, data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya 

datanya oleh penulis melalui beberapa tehnik, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Nasution ( dalam sugiono 2009:114)28, yaitu : 

1. Pengamatan terus menerus, Dengan pengamatan terus menerus dan 

kontinyu, peneliti akan dapat memperhatikan sesuatu dengan lebih 

cermat, terinci dan mendalam. Dengan pengamatan yang terus 

menerus, akhirnya akan dapat menemukan mana yang perlu diamati 

dan mana yang tidak perlu untuk diamati sejalan dengan usaha 

pemerolehan data. Pengamatan secara terus menerus dilakukan untuk 

dapat menjawab pertanyaan penelitian tentang fokus yang diajukan. 

2. Membicarakan dengan orang lain (peer debriefing), Mendiskusikan 

hasil data dengan orang lain yang paham dengan penelitian yang 

sedang dilakukan. Dalam hal ini peneliti mendiskusikannya dengan 

dosen pembimbing.. 

3. Mengadakan member check. Tujuan mengadakan member check 

adalah agar informasi yang telah diperoleh dan yang akan digunakan 

dalam penulisan laporan dapat sesuai dengan apa yang dimaksud oleh 

                                                           
27 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2009 
28 Ibid., hal 114 
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informan dan key informan. Untuk itu dalam penelitian ini member 

check dilakukan setiap akhir wawancara dengan cara mengulangi 

secara garis besar jawaban atau pandangan sebagai data berdasarkan 

catatan peneliti tentang apa yang telah dikatakan oleh responden. 

Tujuan ini dilakukan adalah agar responden dapat memperbaiki apa 

yang tidak sesuai menurut mereka, mengurangi atau menambahkan 

apa yang masih kurang. Member check dalam penelitian ini dilakukan 

selama penelitian berlangsung sewaktu wawancara secara formal 

maupun informal berjalan. 

Melalui tahap - tahap tersebut, diharapkan penelitian yang dilakukan dapat 

memperoleh data yang memenuhi keabsahan data suatu penelitian, sesuai dengan 

kaidah –kaidah ilmiah yang berlaku. 


